
 

 

 

 

ATA Nº 20 /2020 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, terça-feira, às dezoito 

horas e trinta minutos, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores de 

Inhacorá, Estado do Rio Grande do Sul, em caráter ORDINÁRIO, sob a 

Presidência do vereador Edelvan Cossetim da Silva, os seguintes Edis: Arnaldo 

Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Inês dos Santos Bueno, Jeferson 

Sedinei Moura da Silva, Lucas Jocemar Godoi e Sirlei Cleci Rolim.  Invocando 

a Proteção Divina o Presidente declarou aberta a Sessão.  

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Inês dos Santos Bueno saudou ao presidente, aos demais 

colegas vereadores, e à funcionária Eliane, relata a preocupação dos 

agricultores com a seca que está atingindo o município e região, torce que 

Deus mande uma boa chuva para que todos possam dar continuidade  as 

plantações da soja, comenta estarem todos muito preocupados também em 

relação ao milho e as pastagens,pois a situação de trato para os animais está 

bem preocupante, confia em Deus que na hora certa vai vir chuva, fala sobre a 

pandemia,que cada um deve fazer a sua parte e cobrar aqueles que não estão 

fazendo,diz que muitos acham que  é brincadeira, fala que em conversa com 

algumas pessoas que já tiveram a doença, estas relataram ser muito triste, 

quando ela ataca termina com a pessoa, a vereadora dá as boas vindas para o 

Lucas,que hoje está acompanhando-os no trabalho, fazendo parte da mesa 

desejando-lhe um bom trabalho, e finaliza desejando uma boa sessão a todos; 

O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saúda ao presidente,aos 

colegas vereadores e a Eliane, dá as boas vindas ao colega Lucas, diz que é 

um prazer tê-lo mais uma vez conosco, comenta sobre o coronavírus, fala que 

está complicado, pois vê na cidade vizinha, Chiapetta, que parece que o povo 

esqueceu da doença, onde toda noite há jantares, com festas e diretórios 

cheios e ninguém fazendo o uso da máscara, diz que infelizmente o resultado 

vem daqui alguns dias, fala que todo mundo deve fazer a sua parte e que aqui 

estamos fazendo,onde até mesmo a campanha é atípica, o vereador 

parabeniza aos colegas pela campanha limpa, bonita, acha que deve ser 

assim, pois ninguém precisa ir nas casas falar mal dos outros, mas sim 

apresentar seus trabalhos porque graças a Deus todos tem o que apresentar, 

fala que sempre tiveram um bom entendimento nesses quatros anos e que 

então, não vai ser agora que vão começar a apelar, pede que continuem assim,  
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pois mostraram o seus trabalhos e quem escolhe é o povo, encerra desejando 

uma boa sessão a todos; O Vereador Lucas Jocemar Godoi saúda ao 

presidente e aos vereadores, fala de estar contente de mais uma vez estar 

nessa casa, agradece aos Presidentes que presidiram em todos os períodos 

em que esteve aqui, diz que sempre que assumiu foi bem recebido, agradece 

aos colegas pela educação e o respeito que tiveram a sua pessoa, agradece 

aos três vereadores que tiveram que se afastar e que por ventura disso, 

assumiu a uma cadeira, comenta que está bem complicado a questão do 

coronavírus, pois anteriormente não deixavam entrar em nenhum lugar sem 

máscara e hoje deixam, diz que somente no banco é preciso usar e que isso 

vai refletir mais a  frente mesmo, fala que complica para o pessoal da saúde 

que se dedica diariamente, agradece a todos que o acolheram e fala que quem 

sabe mais alguns anos estarão juntos no legislativo, e pede que Deus ouça as 

palavras hoje e que assim seja, o vereador finaliza agradecendo a todos; A 
Vereadora Sirlei Cleci Rolim saúda ao presidente, aos demais colegas 

vereadores e a funcionária Eliane, cumprimenta o pessoal das Obras pelo 

cuidado no cemitério, relata que há muito tempo o cemitério  não se encontrava 

tão limpo e arrumado como está hoje, diz que da mesma forma que criticou 

quando precisou, agora elogia por estar bonito, agradece a Saúde pelo bom 

trabalho de sempre, agradece também as demais Secretarias, agradece aos 

colegas por essa campanha de respeito e que assim continue, comenta que 

não eram para estar em campanha, mas que agora estão, e que é uma 

campanha perigosa devido a o coronavírus, afirma que é melhor não se eleger 

do que pegar o vírus, fala que para ela, que é do grupo de risco,está 

complicado, mas diz que se Deus quiser, e que tem fé em Deus que tudo vai 

dar certo, pede para orarmos para que o coronavírus não invada a nossa 

cidade mais uma vez, e finaliza desejando uma boa noite a todos; O Vereador 
Arnaldo Mariano de Oliveira saúda ao presidente,aos demais colegas 

vereadores, à Eliane, parabeniza o Vereador Lucas por mais uma vez estar 

assumindo o lugar de um colega, deseja-o as boas-vindas, diz ficar contente 

por essa união, solicita que sejam encaminhados votos de pesar a família do 

Sr. João Loureiro, relata ficar chateado por esse mês e semanas de muita 

repercussão causada pelas candidaturas dos vereadores, fala de ser cobrado 

em todo lugar que vai na comunidade e que a cobrança é muito grande, 

comenta que diversas vezes pediu ao Prefeito Everaldo e às pessoas que o 

assessoravam, para que não ficasse somente os noves vereadores, fala que  
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ficou uma situação muita chata,  pois foge às regras da Justiça Eleitoral, relata 

se sentir envergonhado ao ver os olhares e ouvir os comentários das pessoas, 

que é algo lamentável, que é chato, fala das inúmeras vezes que solicitou ao 

Prefeito de não fazer o consenso para os vereadores, pois na eleição anterior 

concorreram mais de vinte candidatos, que se concorresse agora também,mas 

diz que o Prefeito sempre afirmou que daria certo e que tinha pareceres dos 

assessores, o vereador diz ter sido contra essa situação e que se arrepende 

não ter ido antes a Promotoria e ter dito isso, acredita que a Promotora não iria 

mexer nos registros de candidaturas sem ter algo de errado, caso contrário ela 

teria que se retratar e provar que se equivocou, diz que o desgaste perante a 

comunidade já está feito, que as pessoas estão cobrando e que responde a 

todos que não participou de nada e que acredita que nenhum vereador 

participou de nenhuma reunião para o consenso, fala que somente foi a uma 

reunião, onde já estava decidido sobre ter o consenso, o vereador diz que o 

consenso é bom para prefeito, pela paz que há,mas que para vereador não, 

que se tivesse pelo menos colocado dez candidatos ninguém estaria sofrendo 

esse desgaste, diz que é dessa forma que pensa, e encerra agradecendo o 

espaço; O Vereador Daniel Bertoldo Streit saúda ao presidente, aos demais 

colegas vereadores principalmente ao Lucas, deseja-o as boas –vindas, que 

mais uma vez está assumindo uma cadeira, demonstrando sempre o 

comprometimento a nossa comunidade aceitando sempre o desafio aqui, 

comenta da estiagem, fala que os agricultores mais uma vez estão sendo muito 

prejudicados no nosso município, mas que é uma coisa que não se pode 

interferir, que é algo que acontece, diz que vê que é nos momentos bons que 

temos também de olhar para a nossa agricultura, pois é um povo que é sofrido, 

e que para aqueles que tem menos áreas de terras não é fácil passar por esse 

período, o vereador comenta sobre as eleições que estão dando o que falar e 

diz  que concorda em algumas coisas com o colega Nardo, relata que alertava 

ao Prefeito sobre ficar somente os nove vereadores, mas que ele sempre dizia 

que tinha todos os pareceres que iria dar certo, diz que independente da justiça 

acatar ou não as candidaturas, para os ficam aqui, fica uma imagem ruim, 

comenta que do seu partido todos os vereadores falavam em não querer que 

ficassem somente os nove vereadores, que até mesmo a Vereadora Vere dizia 

que não iria concorrer e no final acabou sendo convencida a ficar, o vereador  
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fala que alertaram o Prefeito para não fazer dessa forma e que agora, é 

aguentar as consequências, espera que o povo reconheça e vote em quiser, 

diz que ter mais opções de voto é sempre bom, que não tem medo de ir as 

eleições, pois há voto para todo mundo e quem o povo escolher e eleger não 

terá problema nenhum, finaliza desejando uma sessão a todos; Presidente 
passou a Presidência a Vice-Presidente Inês dos Santos Bueno para se 
pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva saúda em nome da 

Presidente todos os colegas, dá as boas-vindas ao Lucas, comenta sobre o 

Covid-19,que há bastante gente na cidade fazendo os testes, diz que em 

Chiapetta parece até que o vírus sumiu, que parece carnaval, onde todos 

andam sem máscaras, tornando-se um problema para nós, pois é aqui do lado 

e fala que em Alegria não está diferente, relata sobre as eleições, do respeito 

entre os candidatos, respeito esse, que sempre tiveram nesses quatro anos, 

cada um apresenta os seus trabalhos, as suas propostas para o povo, fala que 

o sol é de todos, o vereador comenta sobre a polícia ter vindo buscar as ATAS, 

fala que a reprovação que tiveram não foi por ficar somente os noves 

vereadores, mas sim porque saiu na mídia, pois em nenhum lugar saiu algo de 

bom sobre Inhacorá, não falaram da paz que está no município nem das brigas 

e mortes que não estão acontecendo, como acontece em outros lugares,o povo 

só viu o lado ruim, diz que pode-se trabalhar o ano todo, fazer as coisas 

acontecerem, mas que se acontece algo, mesmo podendo ser uma mentira, 

até conseguir distorcer as coisas a imagem ficou feia, fala que para quem for 

se eleger, para os próximos anos construa um trabalho melhor,que consiga 

mostrar para o povo que está falando mal, que vocês podem, que o vereador 

que está sendo eleito mostre que é capaz de estar ali naquela cadeira, pois 

não é porque os partidos escolheram e porque não houve a indicação de 

outras pessoas, que pode falar mal dos vereadores, e finaliza; A Presidente 
devolveu a presidência ao vereador Edelvan Cossetim da Silva; Período 
da Ordem do dia: Não constaram matérias para serem baixadas e 
votadas; O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a próxima 

sessão para o próximo dia 24 de Novembro às 18h: 30min, na sala de sessão 

da Câmara, e eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, Agente Legislativo, lavrei 

esta ATA que após lida será assinada pelo Presidente e demais Vereadores 

presentes. 

 


